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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

28/1979-80 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 
landstinget med förslag till land
skapslag angående ändring av 5 § 

landskapslagen om minuthandelns 
affärstid. 

Landstinget har över ovannämnda framställning inbegärt lagutskot·

tets utlåtande. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 
hört ordföranden för Ålands köpmannaförening Paul Eriksson, ord

föranden för Ålands konsumentförening Ragnhild Jansson, direktören 
Helge Mattsson samt styrelsemedlemmen i Ålands handelsanställda 
Heli Suominen, vördsamt anföra följande. 

· Enligt S § gällande landskapslag om minuthandelns affärstid (10/70) 

kan kommunstyrelse på synnerliga skäl medge undantag från lagens 

bestämmelser om öppethållningstider under alla dagar förutom jul-
och nyårsdagen, långfredagen, påsk-, pingst-, midsommar- och 

allhelgonadagen samt självständighetsdagen•l@ch fårstauaj.I framställningen 
föreslås kommunstyrelsens dispensbehörighet utvidag1 på så sätt att 
kravet på synnerliga skäl skulle tas bort. 

Enligt vad utskottet erfarit har gällande 5 §, trots nämnda krav, 
i allmänhet medgivit tillräcklig~möjligheter till undantag från de 
lagbestämda öppethållningstiderna. Detta stränga krav för undantag 
har motiverats bl.a. av etiska och religiösa skäl. Med anledning 
härav har utskottet ändock inte funnit anledning till en så långt 
gående uppmjukning av bestämmelsen som lagförslaget skulle inne

bära. Utskottet anser nämligen att vissa skäl bör föreligga för att 
undantag skall kunna medges och föreslår därför till paragrafen 
fogat:"om skäl därtill föreligger". 

Slutligen noterar utskottet att det vore motiverat med en 
översyn av lagen. Bland annat kun~ öppethållande mellan klockan 
åtta och klockan tio på söndagar och kyrkliga högtidsdagar enligt 
2 § 1 mom. utvidgas till att gälla all minuthandel. Dessutom vore 

det skäl att inskränka kommunstyrelsens dispensbehörighet så 
att undantag inte skulle tillåtas från öppethållningstiderna under 

de dagar som avses i 2 § 3 mom. dvs. jul-, nyårs-, påsk-, pingst-
och midsommarafton. Under dessa dagar kunde i stället öppethållnings
tiderna ytterligare förkortas. Vidare synes det numera också oklart 
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vad som avses med pingstafton. 

Med hänvisni~till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 
lagförslaget sålydande_ 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 5 § landskapslagen om minuthandelns affärstid. 

(lagens ingress lika som i framställningen). 

5 §. 

Kommunstyrelse kan, öm Skäl d!ttill föreligger, bevilja undantag 
från bestämmelserna i denna lag, dock inte från förbudet i 2 § 

2 mom. 

(Ikfraftträdelsebestämmelsert Ut~~ltits.) 

Mariehamn den 28 augusti 1980 

På lagutskottets vägnar~ 

Sune Carlsson 

ordförande 

tars Karlsson 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carlsson, viceordföranden Berg 

(delvis), ledamöterna A.Häggblom, B.Häggblom och Lindfors samt 

ersättaren Eriksson (delvis). 
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